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:לפניכם כלל בטיחות בשימוש בחשמל

.הסבירו כיצד הקפדה על כלל זה תמנע התחשמלות

 

!חובה לנעול נעליים בזמן הפעלת מכשיר חשמלי

)נוסח א( 8שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 3

:תשובה מלאה

שאינו  (מבדד מחומר הכוללת התייחסות לכך שנעליים עשויות תשובה 
:לדוגמה, חשמליזרם שגוף האדם מוליך  ולכך, )מוליך

ננעל נעליים לא  אם ולכן , האדם מוליך חשמל והנעליים לאגוף –

.נתחשמל

:תשובה חלקית 

שאינו  (מבדד מחומר הכוללת התייחסות לכך שנעליים עשויות תשובה 
:לדוגמה,  זרם חשמלימוליך שגוף האדם  או לכך, )מוליך

ולכן אי , מבדדחומר  הסוליה של הנעליים עשויה מגומי וגומי הוא כי –

.אפשר להתחשמל

)נוסח א( 8מחוון שאלה 

דגשים לבדיקה

גוף האדם מוליך חשמל וגםנעליים עשויות מחומר מבדד : תשובה מלאה

גוף האדם מוליך חשמלאו נעליים עשויות מחומר מבדד : תשובה חלקית

)נעליים מפרידות חשמל, למשל(שימוש במינוח שגוי : תשובה שגויה
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חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם:הנושא

בטיחות–חומרים ותכונותיהם : א.1.2סטנדרט 

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

ידע לגבי תכונת גוף האדם כמוליך חשמל•

ידע לגבי תכונות חומרים מבודדי חשמל•

יישום הידע בהקשר לכללי בטיחות בחשמל•

בינונית:רמת החשיבה

)נוסח א( 8מטרות שאלה 
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כי גוף האדם מוליך חשמל והנעליים לא•

,  הגוף מוליך חשמל ולכן אפשר להתחשמל•
כך שהנעליים  , והנעליים עשויות מחומר מבודד

עוצרות את הזרם

זה ימנע התחשמלות כי גופינו מעביר חשמל  •
והנעליים הן חומר מבודד

 

התשובה נכונה   √√√√

התשובה נכונה   √√√√

התשובה נכונה   √√√√

תשובות תלמידיםלדוגמאות –) נוסח א( 8שאלה 
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כי הנעליים עשויים מגומי או מבד והם לא מוליכים  •

חשמל

ההקפדה תמנע התחשמלות בזה שהזרם החשמלי לא  •

.כי הגוף מוליך חשמל, יגע ברגל

תשובה חלקית

תשובה חלקית

בתשובה יש התייחסות לכך שהנעליים עשויות מחומרים שאינם  

אין התייחסות לכך שגוף האדם מוליך חשמלמוליכים חשמל אך 

בתשובה יש התייחסות לכך שגוף האדם מוליך חשמל אך 

.אין התייחסות לכך שהנעליים עשויות מחומר מבודד

)המשך(תשובות תלמידים לדוגמאות –) נוסח א( 8שאלה 
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אז אפשר  , מפני שאם לא ננעל נעליים ליד מקור חשמל•

.  הנעליים מגינות, ואם אנחנו עם נעליים. להתחשמל

 

הרגליים  , ואם אני עם נעליים, בגלל שהרגלים חשופות•

.כבר לא חשופות

     

התשובה אינה נכונה

התשובה אינה נכונה

לא מצוין במפורש שהנעליים עשויות מחומר מבדד ואין  

.  התייחסות לגוף האדם כמוליך

לא מצוין במפורש שהנעליים עשויות מחומר מבדד ואין  

.  התייחסות לגוף האדם כמוליך

)המשך(תשובות תלמידים לדוגמאות –) נוסח א( 8שאלה 
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תלמידים%    

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

6%5%לא השיבו

53%54%שגו

33%32%ציון חלקי

8%10%ציון מלא

)נוסח א( 8שיעור הצלחה בשאלה 
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הוא חימם מים  . יובל ערך ניסוי במעבדה

בכלי זכוכית פתוח ומדד את טמפרטורת  

בכל דקה  , המים שבכלי עשר פעמים

. מדידה אחת

תוצאות המדידות מתוארות בטבלה  

.שלפניכם

 

:התבוננו בטבלה וענו על השאלות

                      ? __היו המים במדידה הראשונה מצב צבירהבאיזה . א

                      ? __היו המים במדידה החמישית מצב צבירהבאיזה . ב

                      . שבה המים רתחו מספר המדידהכתבו את . ג

האם כמות המים שהייתה בכלי במדידה החמישית שווה לכמות  . ד
.הסבירו את תשובתכם? המים שהייתה בכלי במדידה העשירית

מספר 

המדידה

המים טמפרטורת

)צלזיוס מעלות(

1C °5-

2C °0

3C°0

4C°10

5C°18

6C°40

7C°60

8C°75

9C°85

10C°100

)נוסח א( 12שאלה 
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מוצק: סעיף א

נוזל: 'סעיף ב

10/ במדידה העשירית :'סעיף ג

התייחסות  שלילית המלווה בהסבר הכולל תשובה : 'סעיף ד

,  ")התאדות"אין הכרח להשתמש במושג (להתאדות המים 
:לדוגמה

.כי חלק מהמים התאדו, כמות המים שבכלי ָקטנה, לא–
.מפני שחלק מהמים התאדו בסוף הניסוי, לא–
.חלק מהמים הפכו לגז במדידה העשירית, לא–

בעקיפין  (חייבת להתייחס ' התשובה לסעיף ד: דגשים לבדיקה

הפיכת  / להפחתה בכמות המים כתוצאה מהתאדות ) או ישירות

.  הנוזל לגז

המים התאדו תיחשב נכונה שכלהתייחסות לכך * 

)נוסח א( 12מחוון שאלה 
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חומרים ואנרגיה:הנושא

מצבי צבירה: שינויים בחומר :ב.1.2סטנדרט 

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

לדעת את מצבי הצבירה של מים בתלות בטמפרטורה•

מעלות הם במצב צבירה   -5לדעת כי המים בטמפרטורה •
מוצק

לקרוא נתונים מטבלה•

בינונית:רמת החשיבה

ושיעור הצלחה) נוסח א(א 12מטרות שאלה 

תלמידים  % 

דוברי עברית

תלמידים  % 

דוברי ערבית

2%2%לא השיבו

42%45%שגו

56%53%השיבו נכון
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חומרים ואנרגיה:הנושא

מצבי צבירה: שינויים בחומר: ב.1.2סטנדרט 

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

לדעת את מצבי הצבירה של מים בתלות בטמפרטורה•

מעלות הם במצב צבירה   18לדעת כי המים בטמפרטורה •
נוזל

לקרוא נתונים מטבלה•

בינונית:רמת החשיבה

תלמידים  % 

דוברי עברית

תלמידים  % 

דוברי ערבית

2%2%לא השיבו

34%40%שגו

64%58%השיבו נכון

ושיעור הצלחה) נוסח א(ב 12מטרות שאלה 
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חומרים ואנרגיה:הנושא

מצבי צבירה: שינויים בחומר: ב.1.2סטנדרט 

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

לדעת את מצבי הצבירה של מים בתלות בטמפרטורה•

מעלות 100לדעת כי מים רותחים ב •

למצוא את המידע בטבלה ולקרוא את מספר המדידה•

בינונית:רמת החשיבה

תלמידים  % 

דוברי עברית

תלמידים  % 

דוברי ערבית

2%3%לא השיבו

46%35%שגו

52%63%השיבו נכון

ושיעור הצלחה) נוסח א(ג 12מטרות שאלה 
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חומרים ואנרגיה:הנושא

מצבי צבירה: שינויים בחומר: ב.1.2סטנדרט 

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

מעלות 100לדעת כי מים רותחים ב •

לדעת כי בתהליך החימום המים מתאדים•

להבין כי האידוי גורם להקטנת כמות המים במצב  •
צבירה נוזל

בינונית:רמת החשיבה

)נוסח א(ד 12מטרות שאלה 
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מעלות המים רותחים ושהמים   100בגלל שב , לא•

.רותחים הם  מתאדים

.כי חלק מהמים הפכו לגז במדידה העשירית, לא•

התשובה נכונה   √√√√

התשובה נכונה   √√√√

דוגמאות לתשובות תלמידים–) נוסח א(א 12שאלה 
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מכיוון שבכלי המדידה החמישית יש את        , לא•
ובכלי שבסוף הניסוי יש את  18הטמפרטורה 

100הטמפרטורה

המים שהייתה בכלי במדידה החמישית שווה  כמות •

לכמות מים שהייתה בכלי בסוף הניסוי רק שמצב  

שונההצבירה 

,  מפני שבמדידה החמישית המים היו בהפשרה, לא•

לעומת זאת בסוף הניסוי המים היו ברתיחה

התשובות אינן נכונות    

זאת תשובה נכונה כאשר משתמשים  

.במקרה זה הכלי פתוח. בכלי סגור

כאן יש התייחסות לטמפרטורה  

ולא לכמות המים

זאת לא תשובה לשאלה

)המשך(דוגמאות לתשובות תלמידים –) נוסח א(א 12שאלה 
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תלמידים%    

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

5%7%לא השיבו

43%56%שגו

52%38%נכון השיבו

)נוסח א(ד 12שיעור הצלחה בשאלה 
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.  פעמיים העשויים מנייר נחשבים ידידותיים לסביבה-כלים חד

פעמיים ידידותיים לסביבה  -כיום מייצרים גם כלים חד
.  קני סוכר ותפוחי אדמה, תירס: כמו, מצמחי מאכלהעשויים 

נחשבים   מניירפעמיים העשויים -אף על פי שֵּכלים חד. א

?  כיצד. הם גם פוגעים בה, ידידותיים לסביבה

נחשבים   מצמחי מאכלפעמיים העשויים -מדוע כלים חד. ב
?  ידידותיים לסביבה

 

)נוסח א( 20שאלה 
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כורתים  הכוללת התייחסות לכך שכדי לייצר נייר תשובה 

.  פוגע בסביבהוהדבר , עצים

תיחשב  , להגדלת נפח האשפה המתיחסת תשובה: הערה

.  נכונהתשובה 

דגשים לבדיקה
תשובה נכונה חייבת להתייחס לפגיעה בסביבה כתוצאה  

)נפח אשפה, כריתת עצים(מהשימוש בכלי הנייר 

)נוסח א(א 20מחוון שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 20

  מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה:הנושא

האדם והשפעתו על הסביבה: ב.1.5סטנדרט 

:  הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

לדעת את המחיר הסביבתי של שימוש בנייר •
)'סעיף א(

לדעת מדוע צמחי מאכל נחשבים ידידותי  •
)'סעיף ב(לסביבה 

בינונית:רמת החשיבה

)נוסח א(א 20מטרות שאלה 
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הכלים החד פעמיים פוגעים בסביבה כי הייצור של הנייר  •

נעשה מכריתת  עצים ובעצים גרים בעלי חיים ואם נפגע 

.בעצים נפגע גם בבעלי החיים

כי הרבה כלים מנייר שזורקים יכולים לתפוס הרבה  •

.מקום וכך תהיה יותר אשפה

בני אדם כורתים את העצים ונגמרים העצים כדי לייצר  •

.נייר

הם מתכלים לאחר הרבה זמן•

התשובה נכונה   √√√√

התשובה אינה נכונה

התשובה אינה נכונה

התשובה נכונה   √√√√

אין כאן התייחסות לפגיעה במגוון  

המינים אלא לתועלתנות ולכן  

התשובה שגויה

נייר מתכלה מהר יחסית

דוגמאות לתשובות תלמידים–) נוסח א(א 20שאלה 
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תלמידים%    

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

4%8%לא השיבו

75%67%שגו

21%24%נכון השיבו

)נוסח א(א 20שיעור הצלחה בשאלה 
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:תשובה נכונה
העשויים מצמחי  בכלים הכוללת התייחסות לאופן שבו השימוש תשובה 

:לדוגמה, בסביבההפגיעה את מאכל מפחית 

.רבה אשפה מצטברתלא  וכך, קצר זמן כעבור מתפרקים הכלים -

.רעילים חומרים נפלטיםלא , מתפרקים כשהכלים -

.מתחדש משאב הם הכלים את מייצרים שמהם הצמחים -

.  החיים לבעלי מזון משמשים הכלים -

  תיחשב, עצים פחות שכורתיםלכך  התייחסות הכוללתתשובה : הערה

.  שגויהתשובה 

דגשים לבדיקה

,  תשובה המתייחסת לכך שהכלים אינם מזיקים לסביבה

:לדוגמה. לכלול הסבר מדוע חייבת

כי הם מתפרקים לחומרים לא + לא מזיקים לסביבה 

רעילים

)נוסח א(ב 20מחוון שאלה 
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מפני שהם עשויים מצמחים וצמחים יכולים להתרבות  •

בקלות

כי הם מתכלים מהר יותר•

בגלל שצמחי מאכל אפשר אחרי השימוש לאכול  •

אותם

.כי כך לא כורתים עצים  •

התשובה נכונה   √√√√

התשובה נכונה   √√√√

התשובה אינה נכונה

התשובה אינה נכונה

לא ניתן לאכול את  

כלי האוכל החד 

פעמיים

חסר הסבר

דוגמאות לתשובות תלמידים–) נוסח א(ב 20שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 25

תלמידים%    

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

6%10%לא השיבו

56%60%שגו

38%30%נכון השיבו

)נוסח א(ב 20שיעור הצלחה בשאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 26

הם לקחו שלושה משפכים והניחו כל אחד . תלמידים ערכו ניסוי

בתוך כל משפך הם הניחו נייר סינון ועליו  . מהם בתוך ְמׂשוָרה

  100לתוך כל משפך הם שפכו . גרם קרקע מסוג שונה 50שמו 

דקות בדקו התלמידים את כמות המים   15אחרי . מיליליטר מים

.  שהייתה בכל משורה

:תוצאות הניסוי מוצגות באיור שלפניכם

)נוסח א( 33שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 27

?  מה היו תוצאות הניסוי. א 

.מים מיליליטר __ חלחלו 1למשורה . 1

.מיליליטר מים __ חלחלו 2למשורה . 2

.מיליליטר מים __ חלחלו 3למשורה . 3

 

:  התשובות

.1  80

.2  40

.3  10

סימון שלוש תשובות נכונות:תשובה נכונה

ומחוון) נוסח א(א 33שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 28

כדור הארץ והיקום  :הנושא

סלעים  –מרכיבים : כדור הארץ: א.1.4סטנדרט 
וקרקעות

 :הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

קריאת נתונים מתוך טקסט חזותי

נמוכה: רמת החשיבה

)נוסח א(א 33מטרות שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 29

תלמידים%    

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

2%2%לא השיבו

16%19%שגו

82%78%נכון השיבו

)נוסח א(א 33שיעור הצלחה בשאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 30

?            כמות המים הגדולה ביותר קרקע נשארהבאיזו .  ב

            

3במשורה / חרסית : התשובה הנכונה

)  נוסח א(ב 33שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 31

כדור הארץ והיקום  :הנושא

סלעים  –מרכיבים : כדור הארץ: א.1.4סטנדרט 
וקרקעות

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

.הבנת המידע המוצג בתרשימים•

הבנה שבמקום שבו כמות המים שבמשורה הוא  •
שם נותרה כמות גדולה ביותר של מים  , הקטן ביותר

ספוגה בקרקע

בינונית: רמת החשיבה

)נוסח א(ב 33מטרות שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 32

תלמידים%    

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

3%3%לא השיבו

54%56%שגו

43%40%נכון השיבו

)נוסח א(ב 33שיעור הצלחה בשאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 33

?מן הניסוי המסקנהמה הייתה . ג

 20בקרקע החולית שבמשפך היא שנשארה כמות המים .1

.מיליליטר

.מיליליטר 40בקרקע החמרה היא  שחלחלההמים כמות .2

.הקרקע שבמשפך למידת חלחול המים סוגיש קשר בין .3

.הקרקע שבמשפך למידת חלחול המיםכמות יש קשר בין .4

)נוסח א(ג 33שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 34

כדור הארץ והיקום  :הנושא

סלעים  –מרכיבים : כדור הארץ: א.1.4סטנדרט 

וקרקעות

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

הסקת מסקנה מתוך ניסוי  •

איתור המסקנה הנכונה מבין כמה היגדים  •

גבוהה:רמת החשיבה

)נוסח א(ג 33מטרות שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 35

תלמידים%  

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

2%3%לא השיבו

1 3%5%

26%13%

3 *76%65%

413%14%

)נוסח א(ג 33שיעור הצלחה בשאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 36

.גשמים-התלמידים רצו לחפור ּבֹור לאגירת מי.ד

איזו מהקרקעות שנבדקו  , על סמך תוצאות הניסוי

הסבירו את  ? גשמים-מתאימה יותר לאגירת מי
.תשובתכם

:  התשובה הנכונה

הקרקע החרסיתית והתייחסות למידת החלחול  ציון 

/  לקצב החלחול האטי של המים דרכה / הקטנה 

.ליכולת אגירת המים הגבוהה

:דגשים לבדיקה

ספיחה גבוהה/ התייחסות למידת חלחול קטנה + חרסית 

)נוסח א(ד 33שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 37

כדור הארץ והיקום  :הנושא

סלעים וקרקעות–מרכיבים : כדור הארץ: א.1.4סטנדרט 

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

יישום של המסקנות מהניסוי בהקשר חדש ולא מוכר•

הבנת האילוצים שבהקשר החדש מבלי שהם נאמרו  •

)הצורך במידת חלחול נמוכה(מפורשות בשאלה 

גבוהה: רמת החשיבה

)נוסח א(ד 33מטרות שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 38

קרקע החרסית כיוון שבה המים כמעט לא מחלחלים•

חרסית מכיוון שהמים יחלחלו לאדמה תוך זמן יותר ארוך  •

ורוב המים  יישארו

כי קרקע חרסית אוגרת מים יותר מהשאר •

החול מתאים יותר לאגירת מי גשמים מכיוון שהמים  •

מחלחלים אליו יותר מכל חומר אחר

התשובה נכונה   √√√√

התשובה נכונה   √√√√

התשובה נכונה   √√√√

התשובה אינה נכונה

דוגמאות לתשובות תלמידים–) נוסח א(ד 33שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 39

תלמידים%    

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

7%9%לא השיבו

55%61%שגו

38%30%נכון השיבו

)נוסח א(ד 33שיעור הצלחה בשאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 40

,  אחדות לאחר שמוציאים בקבוק קר מהמקררדקות 

.מצטברות עליו טיפות מים

?דומהמן התופעות הבאות מתרחש תהליך באיזו .א

קרחוניםהתכת 1.

מיםהתאדות 2.

הקפאת מים3.

היווצרות טל4.

.  את תשובתכםהסבירו . ב

)נוסח א( 35שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 41

כדור הארץ והיקום: הנושא

מחזור המים ומזג  –תופעות מחזוריות : ב.1.4סטנדרט 
האוויר

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

הבנה כי טיפות המים הצטברו על הבקבוק בתהליך  
ההתעבות

זיהוי תהליך התעבות נוסף מבין האפשרויות

גבוהה: רמת החשיבה

)נוסח א(א 35מטרות שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 42

   
תלמידים%  

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

2%3%לא השיבו

1 12%16%

230%17%

312%8%

4 *44%55%

)נוסח א(א 35שיעור הצלחה בשאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך
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:לדוגמה, ההתעבותהכוללת התייחסות לתהליך תשובה 

   ,  אדי המים שבאוויר מתעבים על הבקבוק וגם על העליםכי  –

.וכך נוצר  הטל          

:  הערה

לא   אך, "התעבות" למושג נכונה התייחסות הכוללתתשובה •
.נכונהתשובה  תיחשב, זה מושג במפורש בה מצוין

  בה נעשה אך, ההתעבות תהליך את נכון המתארתתשובה •
:דוגמהל, שגויהתשובה  תיחשב, שגוי מדעי במושג שימוש

בקבוק למקרר מצטברות עליו טיפות מים כי  כשמכניסים   –

.וכך קורה גם בטל, קופאיםבמקרר אדי המים שיש 

כל תשובה שמתייחסת להתעבות ולא  :דגשים לבדיקה

.  משנה אם היא מתייחסת לטל או לבקבוק

)נוסח א(ב 35מחוון שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך

© 2011 # 44

כדור הארץ והיקום: הנושא

מחזור המים ומזג  –תופעות מחזוריות : ב.1.4סטנדרט 
האוויר

:הכישורים הנבדקים/ הידע הנדרש 

הסבר הדומה בין תהליך ההתעבות של המים על הבקבוק  
והיווצרות הטל

גבוהה: רמת החשיבה

)נוסח א(ב 35מטרות שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך
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אדי המים הקרים מצטברים על הבקבוק והופכים לטיפות מים  •

.כך גם בטל

מכיוון שבאוויר יש מים וכשהם מתקרבות למשהו קפוא הן •

.נהפכות לטיפות

כי כשמכניסים בקבוק למקרר מצטברות עליו טיפות מים כי אדי •

.המים שיש במקרר קופאים וזה כמו מה שקורה בטל

.מפני שבאוויר יש מים שנדבקים לבקבוק שיש בו מים קרים•

התשובה נכונה   √√√√

התשובה נכונה   √√√√

התשובה אינה נכונה

התשובה אינה נכונה
...באוויר יש אדי מים

דוגמאות לתשובות תלמידים–) נוסח א(ב 35שאלה 



ה"ראמ

רשות ארצית

למדידה

והערכה

בחינוך
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תלמידים%    

דוברי עברית

תלמידים% 

דוברי ערבית

9%13%לא השיבו

75%62%שגו

16%25%ציון מלא

)נוסח א(ב 35שיעור הצלחה בשאלה 


